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Ajutoare de stat pentru angajatori
AJOFM Brasov aduce la cunostinta angajatorilor existenta celor 3 scheme de ajutoare
de stat, prevazute de Ordinul 308/ martie 2009 privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de
munca “Bani pentru completarea echipei”; Ordinul 309/martie2009 privind ajutorul de stat
pentru formare profesionala generala si specifica “Bani pentru formare profesionala” si Ordinul
310/ martie 2006 privind ajutorul de minims “Bani pentru sanatatea si siguranta angajatilor”.
Ordinul 308/2009 al Ministrului Muncii prevede aprobarea schemei de ajutor de
stat penutr ocuparea fortei de munca “Bani pentru completarea echipei”, aferenta Programului
operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", axa prioritara 5 "Promovarea
masurilor active de ocupare", domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea
masurilor active de ocupare" si domeniul major de interventie 5.2 "Promovarea sustenabilitatii
pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea
fortei de munca", cuprinsa in anexa.
Prin prezenta schema de ajutor de stat se acorda ajutoare de stat intreprinderilor care
activeaza in toate sectoarele, cu exceptia urmatoarelor:
a) ajutoarelor care favorizeaza activitatile in domeniul prelucrarii si comercializarii
produselor agricole, in urmatoarele cazuri:
(i) atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de
produse achizitionate de la producatori primari sau comercializate de catre intreprinderile in
cauza; sau
(ii) atunci cand acordarea ajutorului este conditionata de obligatia de a fi directionat, partial
sau integral, catre producatorii primari;
b) ajutoarele care favorizeaza activitatile in sectorul carbunelui.
Prezenta schema de ajutor de stat nu se aplica:
a) ajutoarelor destinate activitatilor legate de exporturi, adica ajutoarelor direct legate de
cantitatile exportate, de infiintarea si exploatarea unei retele de distributie sau de alte cheltuieli
curente legate de activitatea de export;
b) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de
produsele importate.
Beneficiarii prezentei scheme de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de munca sunt
intreprinderile care vor incadra in munca lucratori defavorizati, extrem de defavorizati si cu
handicap, cu respectarea obiectivelor prezentei scheme de ajutor de stat.
Ajutorul se acorda sub forma de finantari nerambursabile in una sau mai multe
transe. Transele se actualizeaza la valoarea de la momentul acordarii ajutorului. Valoarea
minima a unei cereri de finantare pentru prezenta schema de ajutor de stat trebuie sa fie de
10.000 euro (echivalent in lei). Plafonul maxim al ajutorului acordat unei intreprinderi
conform prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat este de 2.000.000 euro/intreprindere
pentru 2 (doi) ani consecutivi. Ajutoare pentru incadrarea in munca a lucratorilor defavorizati
sub forma de subventii salariale.

Prezenta schema de ajutor de stat se aplica de la data lansarii pana la 31 decembrie
2010, in limita fondurilor alocate pentru aceasta schema de ajutor de stat.
Prin aplicarea prezentei scheme de ajutor de stat se vor obtine urmatoarele efecte si
beneficii:
a) cresterea numarului lucratorilor defavorizati sau cu handicap care si-au gasit un loc
de munca;
b) reducerea somajului de lunga durata;
c) facilitarea integrarii durabile pe piata muncii a lucratorilor cu handicap.
Numarul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat este de 250 intreprinderi in cazul
ajutoarelor acordate in cadrul domeniului major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si
implementarea masurilor active de ocupare".
Numarul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat este de 270 intreprinderi in cazul
ajutoarelor acordate in cadrul domeniului major de interventie 5.2 "Promovarea sustenabilitatii
pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea
fortei de munca".
Ordinul 309/2009 al Ministrului Muncii prevede aprobarea schemei de ajutor de
stat pentru formare profesionala generala si specifica "Bani pentru formare profesionala",
aferenta Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", axa
prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii", domeniul major de
interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa" si domeniul major de interventie 2.3
"Acces si participare la FPC", axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a
intreprinderilor", domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si
angajati pentru promovarea adaptabilitatii", cuprinsa in anexa.
Scopul prezentei scheme de ajutor de stat este promovarea formarii profesionale
generale si specifice. Principalele obiective ale prezentei scheme de ajutor de stat sunt:
a) imbunatatirea tranzitiei de la scoala la viata activa;
b) dezvoltarea capacitatii intreprinderilor de a sprijini cresterea nivelului de calificare
a angajatilor;
c) cresterea nivelului de calificare a angajatilor;
d) cresterea nivelului de perfectionare, respectiv specializare a angajatilor;
e) imbunatatirea accesului si participarii la formare profesionala continua.
Prin prezenta schema de ajutor de stat se acorda sprijin financiar intreprinderilor ce
activeaza in toate sectoarele economice, cu exceptia ajutoarelor care favorizeaza activitatile
in domeniul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor
astfel de produse achizitionate de la producatori primari ori comercializate de catre
intreprinderile in cauza; sau
b) atunci cand acordarea ajutorului este conditionata de obligatia de a fi directionat,
partial sau integral, catre producatorii primari.
De asemenea, in cadrul prezentei scheme de ajutor de stat nu se acorda ajutoare:
a) destinate activitatilor legate de exporturi, adica ajutoarelor direct legate de
cantitatile exportate, de infiintarea si exploatarea unei retele de distributie sau de alte cheltuieli
curente legate de activitatea de export;
b) conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele
importate.
Ajutorul se acorda sub forma de finantari nerambursabile in una sau mai multe transe.
Transele se actualizeaza la valoarea de la momentul acordarii ajutorului.
Valoarea minima a unei cereri de finantare pentru prezenta schema de ajutor de stat
trebuie sa fie de 10.000 euro (echivalent in lei).

Valoarea maxima a ajutorului acordat unei intreprinderi pentru un proiect de formare
profesionala nu va depasi 2.000.000 euro (echivalent in lei)/2 (doi) ani consecutivi.
Contributia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare
negarantate de stat, aport al actionarilor, altii decat organisme ale statului, sau din alte surse
private. Nu sunt considerate contributie proprie fondurile obtinute din masuri de sprijin
financiar din partea statului sau care sunt obtinute ca efect al unor astfel de masuri.
Prezenta schema de ajutor de stat se aplica de la data lansarii pana la 31 decembrie
2010, in limita fondurilor alocate pentru aceasta.
Prin aplicarea prezentei scheme de ajutor de stat se vor obtine urmatoarele efecte si
beneficii:
a) cresterea numarului de tineri absolventi asistati in tranzitia de la scoala la viata activa;
b) cresterea numarului de cursanti certificati pentru actualizarea si imbunatatirea
competentelor;
c)
cresterea
numarului
de
angajati
participanti
la
cursuri
de
calificare/recalificare/specializare/perfectionare
Numarul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat pentru formare este:
1. 1.222 intreprinderi - in cazul ajutoarelor acordate in cadrul domeniului major de
interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa";
2. 2.025 intreprinderi - in cazul ajutoarelor acordate in cadrul domeniului major de
interventie 2.3 "Acces si participare la FPC";
3. 300 intreprinderi - in cazul ajutoarelor acordate in cadrul domeniului major de
interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea
adaptabilitatii".
Ordinul 310/2009 al Ministrului Muncii prevede aprobarea schemei de ajutor de
ajutor de minimis "Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor", aferenta Programului
operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", axa prioritara 3 "Cresterea
adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", domeniul major de interventie 3.2 "Formare si
sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii", prevazuta in anexa.
Prezenta schema de ajutor de minimis nu se aplica:
a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele
pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul CE nr. 104/2000 privind organizarea
comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L 17 din 21 ianuarie 2000;
b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in productia primara
a produselor agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa 1 la Tratatul CE;
c) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in transformarea si
comercializarea produselor agricole, prevazute in anexa nr. 1 la Tratatul CE, in urmatoarele
cazuri:
- atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor
in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in
cauza;
- atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre
producatori primari;
d) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state
membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate
infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de
activitatea de export;
e) ajutoarelor subordonate folosirii marfurilor nationale in locul celor importate;

f) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul
carbunelui, in sensul Regulamentului CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru
industria carbunelui, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 205 din 2 august
2002;
g) ajutoarelor pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri, acordate
intreprinderilor care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor;
h) ajutoarelor acordate intreprinderilor in dificultate, asa cum sunt acestea definite in
Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea
intreprinderilor in dificultate, publicate Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.
Masurile de sprijin acordate in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis
constau in finantare nerambursabila din fonduri comunitare si nationale.
Valoarea minima a unei cereri de finantare este de 10.000 euro (echivalentul in lei) iar
valoarea maxima a finantarii acordate prin aceasta schema de ajutor de minimis este de
200.000 de euro (echivalentul in lei) pentru o intreprindere pe durata a 3 (trei) exercitii
fiscale.
Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate integral de catre beneficiarul
ajutorului de minimis.
Ajutorul de minimis se va acorda sub forma de finantare nerambursabila, esalonat, pe
etape de implementare a proiectului. Valoarea ajutorului va fi actualizata folosindu-se o rata
egala cu rata de referinta stabilita de Comisia Europeana la momentul acordarii ajutorului de
minimis.
Numarul estimat al beneficiarilor de ajutor de minimis in cadrul prezentei scheme
de ajutor de minimis este de 124 de intreprinderi.
Prin aplicarea acestei scheme de ajutor de minimis se vizeaza obtinerea
urmatoarelor efecte si beneficii:
a) cresterea numarului de cursanti certificati pentru actualizarea si imbunatatirea
competentelor in domeniul sanatatii si securitatii la locul de munca;
b) cresterea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor;
c) prevenirea bolilor profesionale;
d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in
munca;
e) cresterea numarului de lucratori informati cu privire la securitatea si sanatatea in
munca.
Informatii suplimentare despre aceste ajutoare de stat precum si documentatia
necesara in vederea accesarii fondurilor puteti gasi pe site-l www.fseromania.ro.
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